
ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 

HUYỆN ỦY NINH SƠN 

* 

Số      -CTr/HU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Ninh Sơn, ngày      tháng 10 năm 2022  

 

CHƯƠNG TRÌNH 
công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện ủy  

quý IV năm 2022 

----- 

 

- Căn cứ Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy 

quý IV năm 2022, 

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường 

trực huyện ủy khóa XII và Chương trình công tác năm 2022; Ban Thường vụ 

huyện ủy xây dựng Chương trình công tác quý IV năm 2022, cụ thể như sau: 

I- Những nội dung do Ban Chấp hành bàn và có chủ trương lãnh đạo 

1. Thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. 

2. Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 

của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật 

tự an toàn giao thông (Đảng ủy Công an + Văn phòng huyện ủy tham mưu trong 

tháng 10/2022). 

3. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, bàn và ra nghị quyết thực 

hiện nhiệm vụ năm 2023 (UBND huyện + Văn phòng huyện ủy tham mưu trình cuối 

tháng 11/2022). 

4. Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện ủy năm 

2023 (Văn phòng huyện ủy tham mưu trình trong tháng 11/2022). 

5. Hội nghị tổng kết 10 năm Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược 

bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Đảng ủy Quân sự + Văn phòng huyện ủy tham 

mưu trong tháng 12/2022). 

6. Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 (Các Ban xây dựng Đảng + Văn 

phòng huyện ủy tham mưu trình trong tháng 12/2022). 

II- Những nội dung Ban Thường vụ huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

1. Thực hiện các nhiệm vụ do tỉnh ủy chỉ đạo, 

2. Ban hành kế hoạch luân chuyển cán bộ (Ban Tổ chức huyện ủy tham mưu 

trình trong tháng 10/2022). 

3. Xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Ninh Sơn, giai đoạn 2000-2020 

(Ban Tuyên giáo huyện ủy tham mưu trong tháng 10/2022). 
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4. Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết của 

Đảng nhiệm kỳ 2020-2025: Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021; Kết luận 21-

KL/TW, ngày 25/10/2021; Quy định 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021; Quy định 109-

QĐ/TW, ngày 03/1/2018; Quy định 37-QĐ/TW; Kiểm tra kết quả thực hiện Kết luận 

số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017; Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 21/11/2012; Quy định 

213-QĐi/TW, ngày 02/01/2020 và thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát về 

công tác quản lý đất đai; quản lý, bảo vệ rừng; xây dựng nông thôn mới và xây dựng 

Tân Sơn đạt chuẩn Đô thị loại 4 (Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phối hợp với UBND 

huyện, các Ban Đảng và Văn phòng huyện ủy tham mưu trong tháng 10/2022). 

5. Hoàn thành quy hoạch cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương 

nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 (Ban Tổ chức huyện ủy tham mưu trình trong 

tháng 10/2022). 

6.Kế hoạch đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và kiểm điểm 

tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý do ban thường vụ huyện ủy quản lý năm 

2022 (Ban Tổ chức + Văn phòng huyện ủy tham mưu trình trong tháng 12/2022). 

7. Cho ý kiến về nội dung kỳ họp cuối năm, Hội đồng nhân dân huyện khóa X 

(HĐND huyện phối hợp UBND huyện chuẩn bị trình trong tháng 11/2022). 

8. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, bàn và ra nghị quyết thực 

hiện nhiệm vụ năm 2023 (UBND huyện + Văn phòng huyện ủy tham mưu trình cuối 

tháng 11/2022). 

9. Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện ủy năm 

2023 (Văn phòng huyện ủy tham mưu trình trong tháng 11/2022). 

10. Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 (Ủy ban Kiểm tra huyện ủy tham 

mưu trình trong tháng 11/2022). 

11. Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự và 

nhiệm vụ năm 2023 (Đảng ủy Quân sự, Công an chủ trì, phối hợp Văn phòng huyện 

ủy tham mưu trình tháng 12/2022). 

12. Cho ý kiến nội dung tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 (Các Ban 

xây dựng Đảng, Văn phòng huyện ủy tham mưu trình trong tháng 12/2022). 

III- Tổ chức thực hiện 

1. Trên cơ sở Chương trình công tác quý IV/2022 của Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban xây dựng 

Đảng huyện ủy, Mặt trận, đoàn thể huyện, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 

nghiên cứu xây dựng kế hoạch thực hiện đạt kết quả. 

2. Các cơ quan, đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung cần chủ động xây 

dựng kế hoạch để triển khai, đảm bảo đúng thời gian và có chất lượng. 
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3. Văn phòng huyện ủy có trách nhiệm đôn đốc việc chuẩn bị, thẩm định thể 

thức và quy trình xây dựng văn bản; phối hợp thẩm định về nội dung các dự thảo, 

đề xuất Thường trực huyện ủy bố trí thời gian và hình thức thông qua các nội dung 

trên đảm bảo đạt kết quả. 

Trên đây là chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện 

ủy trong quý IV/2022. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Chương trình có thể sẽ 

được bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế của huyện và chỉ đạo của 

tỉnh. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Đ/c Chủ nhiệm UBKTTU, phụ trách địa bàn, 

- HĐND-UBND-UBMTTQ huyện, 

- Các đ/c Huyện ủy viên, 

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện, 

- Lưu Văn phòng huyện ủy. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đô 
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